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Aneks nr 9 

zatwierdzony decyzją KNF w dniu  25 lipca  2012 r. do Prospektu Emisyjnego 
Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej 

wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN 

Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 

w dniu 24 sierpnia 2010 r. 

 

W związku ze zmianami Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., które w dniu 17 lipca 2012 roku zostały zarejestrowane                         

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

wprowadza  się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego: 

 
Prospekt 

Strona 101 

XXI. Załączniki 

Statut Emitenta 

 

Par. 32 ust. 2 pkt 9 zmienia brzmienie z: 
 

9) wyrażanie zgody na udzielanie kredytów, w wyniku których maksymalna kwota 
zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych 
kapitałowo lub organizacyjnie przekroczyłaby kwotę 12.000.000,- zł (słownie: dwanaście 
milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach wymienialnych. 

 

na następujące: 

 

9) wyrażenie opinii w sprawach wymagających decyzji kredytowych Banku, jeśli  maksymalna 
kwota zaangażowania Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych 
kapitałowo lub organizacyjnie przekroczy lub przekracza kwotę 12.000.000,-zł (słownie: 
dwanaście milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach 
wymienialnych. 

 

Par. 32 ust. 5 zmienia brzmienie z: 

 
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia indywidualnego 

nadzoru w zakresie czynności nadzorczych polegających na wyrażaniu w imieniu Rady 
Nadzorczej opinii dotyczących wniosków kredytowych złożonych w Banku, w wyniku których 
maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów 
powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie znajdowałaby się w przedziale od kwoty 8.000.000,- 
zł (słownie: osiem milionów złotych) do kwoty 12.000.000,- zł (słownie: dwanaście milionów 
złotych) lub równowartości tych  kwot wyrażonych w walutach wymienialnych. 

 

na następujące: 

 

5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia indywidualnego 
nadzoru w zakresie czynności nadzorczych polegających na wyrażaniu w imieniu Rady 
Nadzorczej opinii w sprawach wymagających decyzji kredytowych Banku, jeśli maksymalna 
kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów 
powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie znajdowałaby lub znajduje się w przedziale od kwoty 
8.000.000,- zł (słownie: osiem milionów złotych) do kwoty 12.000.000,- zł (słownie: dwanaście 
milionów złotych) lub równowartości tych kwot wyrażonych w walutach wymienialnych.      
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Za Emitenta 

 
 
 
 
 

Agata Kwaśniak Jerzy Tofil 
 

Członek Zarządu Członek Zarządu 
  

 


